
 

’t Jefke 
Scouts en gidsen 71ste St-Jozef Gooreind 

Mei - Juni 



Intro 
Hey Scouts Gooreind!  

 

We zijn al aanbeland aan het laatste jefke van het jaar. Hierin vind je de activiteiten voor de 

laatste 2 maanden van het scoutsjaar. Alsook de data voor het kamp! 

Ondertussen is er ook voor elke groep een WhatsApp-groep aangemaakt voor eventuele 

dringende aankondigingen of wijzigingen in de planning, of voor eventuele vragen. Dus als je hier 

nog geen deel van uitmaakt twijfel dan niet om een mailtje te sturen naar iemand van de leiding. 

Hopelijk zijn jullie weer massaal aanwezig op alle activiteiten!  

 

Een stevige linker  

De leidingsploeg 

 

 

 

Kampdata 
Dit jaar is het eindelijk weer groepskamp! Dit wil zeggen dat alle groepen behalve de jins samen 

op kamp gaan. Het enige verschil is de lengte van het kamp. Op 8 mei  wordt er een infomoment 

gehouden om 2u op de scouts, er zal ook iets van drinken aangeboden worden. Je hoeft hier niet 

per se naar toe te komen, je zal de brief die dag ook per mail aankrijgen, maar het is het 

aangewezen moment om eventuele vragen te stellen. 

o Kapoenen: 6 - 11 juli 

o Welka’s: 4 - 11 juli 

o Wolven: 1 - 11 juli 

o Jonggivers: 1 - 11 juli 

o Givers:  1 - 11 juli 

 

 



Trooper 
Graag maken we nog wat reclame voor Trooper. Dit is een heel makkelijke site die je kan 

gebruiken om de scouts te steunen. Het werkt als volgt. Wanneer je een online aankoop doet 

op bepaalde websites krijgt de scouts een paar procent van het aankoopbedrag zonder dat je 

zelf meer moet betalen. Surf simpelweg naar de onderstaande site, klik op de winkel waar je iets 

van wil of gaat bestellen en bestel het! Zo krijgen wij per bestelling een kleine bijdrage die wij 

kunnen gebruiken voor nieuw materiaal, nieuwe tenten, … te kunnen kopen. (Heel veel winkels 

doen mee: Bol.com, Coolblue, Takeway, Decathlon,…) 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutsgooreind  

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutsgooreind


Kapoenen 
 Zondag 1 mei:  
Aangezien wij gisteren het beste feest van het jaar hebben georganiseerd zal het vandaag 

jammer genoeg geen scouts zijn. De leiding is nog druk bezig met op te ruimen en wat bij te 

slapen     . 

 

Zondag 8 mei: 14.00 – 17.00 
Smeer jullie benen al maar in!!  Want wie is de sterkste, snelste en meest gedreven kapoenen 

onder ons. We ontdekken het vandaag! 

 

Zondag 15 mei: 14.00 – 17.00 
We gaan vandaag op uitstap naar de Kinderboerderij Mikerf in Brasschaat. Verdere info volgt nog 

via mail en in de Whatsapp-groep. 

 

Zondag 22 mei: 14.00 – 17.00  
Onze jins staan weer te popelen om jullie een super leuke namiddag te bezorgen, dit wil je zeker 

niet missen!! 

 

De examens komen eraan dus de leiding heeft de komende weken wat minder tijd. 

Daarom zullen 4 weken gemeenschappelijke activiteiten zijn. We doen activiteit met 

alle groepen samen en de jins zullen helpen met leiding geven     . 

Zondag 29 mei: 10.00 – 12.00 
De eerste gemeenschappelijke activiteit is natuurlijk sport en spel! Eens 

zien hoe geoefend jullie al zijn in de typische scoutsspelletjes. 

 

Zondag 5 juni: 10.00 – 12.00 
Neem je favoriete gezelschapspelletje maar boven en neem het mee 

naar de scouts. We spelen deze voormiddag gezellig wat gezelschapspelletjes. 

 



Vrijdag 10 juni: 18.30 – 20.30 
Deze avond houden we een gezellige filmavond.  

 

Vrijdag 17 juni: 18.30 – 20.30  
Vandaag spelen we pleinspelletjes. Allemaal komen dus! 

Zaterdag 25 juni: DAGUITSTAP 
Vandaag gaan we met z’n allen op daguitstap om daarna af te sluiten met een gezellige BBQ op 

de scouts. Hou deze dag dus zeker vrij! Meer info volgt later. 

  



Welka’s 
Zondag 1 mei:  
Aangezien wij gisteren het beste feest van het jaar hebben georganiseerd zal het vandaag 

jammer genoeg geen scouts zijn. De leiding is nog druk bezig met op te ruimen en wat bij te 

slapen     . 

 

Zondag 8 mei: 14.00 – 17.00 
Er is er een jarig. Hoera! Hoera! Dat kun je wel zien dat 

is Ikki!! Kom naar de scouts voor het zalige 

verjaardagsspel van Ikki en wie weet is er wel een 

traktatie      .  

 

Zondag 15 mei: 14.00 – 17.00 
Vandaag duiken we nog eens het bos in. Ra ra ra welk supertof bosspel gaan 

we vandaag spelen?  

 

Zondag 22 mei: 14.00 – 17.00  
Nu dat de jins bijna leiding worden geven we ze nog een laatste kans om hun leidingskunsten te 

bewijzen. Benieuwd wat voor spel ze vandaag voor ons in petto hebben? Kom dan zeker naar de 

scouts! 

 

De examens komen eraan dus de leiding heeft de komende weken wat minder tijd. 

Daarom zullen 4 weken gemeenschappelijke activiteiten zijn. We doen activiteit met 

alle groepen samen en de jins zullen helpen met leiding geven     . 

Zondag 29 mei: 10.00 – 12.00 
De eerste gemeenschappelijke activiteit is natuurlijk sport en spel! Eens zien hoe geoefend jullie 

al zijn in de typische scoutsspelletjes. 

 

Zondag 5 juni: 10.00 – 12.00 
Neem je favoriete gezelschapspelletje maar boven en neem het 

mee naar de scouts. We spelen deze voormiddag gezellig wat 

gezelschapspelletjes. 

 



Vrijdag 10 juni: 18.30 – 20.30 
Deze avond houden we een gezellige filmavond.  

 

Vrijdag 17 juni: 18.30 – 20.30  
Vandaag spelen we pleinspelletjes. Allemaal komen dus! 

Zaterdag 25 juni: DAGUITSTAP 
Vandaag gaan we met z’n allen op daguitstap om daarna af te sluiten met een gezellige BBQ op 

de scouts. Hou deze dag dus zeker vrij! Meer info volgt later. 

 

Een stevige linker van jullie favoriete welkaleiding! 

Sona, Marala, Rama, Shere Khan en Ikki 
  



Wolven 
Zondag 1 mei:  
Aangezien wij gisteren het beste feest van het jaar hebben 

georganiseerd zal het vandaag jammer genoeg geen scouts zijn. 

De leiding is nog druk bezig met op te ruimen en wat bij te slapen 

    . 

 

Zondag 8 mei: 14.00 – 17.00 
Lees alle kookboeken thuis maar eens goed door en breng je koksmuts mee! Want vandaag 

gaan we een heus kookspel spelen! Je brengt best een gamel, bestek, snijplankje, scherp 

mesje en 3 euro mee. 

 

Zondag 15 mei: 14.00 – 17.00 
Vanaag gaan we de handige harry in onszelf bovenhalen. We gaan het sjorren nog eens goed 

opfrissen zodat jullie dit allemaal onder de knie hebben voor op kamp.  

 

Zondag 22 mei: 14.00 – 17.00  
Vandaag voozien de jins jullie nogmaals van een leuke namiddag. Zal hun activiteit deze keer 

even leuk zijn als de vorige? Wij zijn zeker van wel en kijken er alvast naar uit!  

 

De examens komen eraan dus de leiding heeft de komende weken wat minder tijd. 

Daarom zullen 4 weken gemeenschappelijke activiteiten zijn. We doen activiteit met 

alle groepen samen en de jins zullen helpen met leiding geven     . 

 

Zondag 29 mei: 10.00 – 12.00 
De eerste gemeenschappelijke activiteit is natuurlijk sport en spel! Eens zien hoe geoefend jullie 

al zijn in de typische scoutsspelletjes. 

 

Zondag 5 juni: 10.00 – 12.00 
Neem je favoriete gezelschapspelletje maar boven en neem het mee 

naar de scouts. We spelen deze voormiddag gezellig wat 

gezelschapspelletjes. 

 

 



Vrijdag 10 juni: 18.30 – 20.30 
Deze avond houden we een gezellige filmavond.  

 

 

 

Vrijdag 17 juni: 18.30 – 20.30  
Vandaag spelen we pleinspelletjes. Allemaal komen dus! 

 

Zaterdag 25 juni: DAGUITSTAP 
Vandaag gaan we met z’n allen op daguitstap om daarna af te sluiten met een gezellige BBQ op 

de scouts. Hou deze dag dus zeker vrij! Meer info volgt later. 

 

  



Jonggivers 
Zondag 1 mei:  
Aangezien wij gisteren het beste feest van het jaar hebben 

georganiseerd zal het vandaag jammer genoeg geen scouts zijn. De 

leiding is nog druk bezig met op te ruimen en wat bij te slapen     . 

 

Zondag 8 mei: 14.00 – 17.00 
Joepieeee!! Binnen een maand of twee zijn we weer op kamp voor 

de leukste tien dagen van het jaar. Diegenen die graag in een tent 

slapen en aan een deftige tafel eten op kamp worden verwacht van 14u-17u om nog een keer 

onze beste sjor- en tentopsteltechnieken boven te halen. 

 

wanneer de tenten van de jonggivers eerder zijn opgesteld als die van de givers  

 

Zondag 15 mei: 14.00 – 17.00 
Doe jullie catchouc botten en overal al maar aan want vandaag gaan we kijken naar de broertjes 

en zusjes van Aiko in de kinderboerderij meeeeehhhhhhh!!  

 

Neem zeker jullie fiets mee want anders zul je heel snel moeten lopen om de rest bij te kunnen 

houden.  

 

 

 

 

   Wanneer de leden sneller zijn dan u en je de rest niet kan volgen omdat je het gewoon bent 

om elke dag enkel met de BMW te rijden 

 

http://www.pngall.com/smile-png
http://www.pngall.com/smile-png
http://www.pngall.com/smile-png
http://www.pngall.com/smile-png
http://www.pngall.com/smile-png
http://www.pngall.com/smile-png
http://www.pngall.com/smile-png
http://www.pngall.com/smile-png


Zondag 22 mei: 14.00 – 17.00  
Als mooie afsluiter van de activiteiten gaan we nogeens met z’n allen onze beste kookkunsten 

tevoorschijn toveren!! Wie kan er de beste patatten me 

weust bakkeuuu???!!! Allemaal aanwezig van 14u-17u 

lieve leden xxxx 

 

Wanneer je stiekem de patatjes van Michiel pikt omdat die 100000x keer 

beter zijn dan de rest 

 

 

De examens komen eraan dus de leiding heeft de komende weken wat minder tijd. 

Daarom zullen 4 weken gemeenschappelijke activiteiten zijn. We doen activiteit met 

alle groepen samen en de jins zullen helpen met leiding geven     . 

Zondag 29 mei: 10.00 – 12.00 
De eerste gemeenschappelijke activiteit is natuurlijk sport en spel! Eens 

zien hoe geoefend jullie al zijn in de typische scoutsspelletjes. 

 

Zondag 5 juni: 10.00 – 12.00 
Neem je favoriete gezelschapspelletje maar boven en neem het mee 

naar de scouts. We spelen deze voormiddag gezellig wat gezelschapspelletjes. 

 

Vrijdag 10 juni: 18.30 – 20.30 
Deze avond houden we een gezellige filmavond.  

 

Vrijdag 17 juni: 18.30 – 20.30  
Vandaag spelen we pleinspelletjes. Allemaal komen dus! 

Zaterdag 25 juni: DAGUITSTAP 
Vandaag gaan we met z’n allen op daguitstap om daarna af te sluiten met een gezellige BBQ op 

de scouts. Hou deze dag dus zeker vrij! Meer info volgt later. 

 
 

  



Givers 
Zaterdag  30 april:  
Deze zaterdag is het eindelijk tijd voor de beste fuif van het het jaar ‘TIPSI 2022’. Als jullie zin hebben, 

zijn jullie zeker welkom om vanaf 21 uur met ons te komen dansen en feesten. Hopelijk tot dan xxx 

                                                     

Zondag 1 mei:  
Aangezien wij gisteren het beste feest van het jaar hebben georganiseerd zal het vandaag jammer 

genoeg geen scouts zijn. De leiding is nog druk bezig met op te ruimen en wat bij te slapen     . Wij zien 

jullie volgende week graag terug :))) 

Zondag 8 mei:  
Vandaag worden jullie met de fiets verwacht waannnttttt we gaan met zijn allen gezellig picknicken in 
de Heide. Meer info over de uren en het eventueel meenemen van een snackje of drankje komt 

nog  🌞🧺🚲 

 

Vrijdag 13 mei:  
Doordat ze dit jaar bij J-CUP de inschrijvingen van de ploegen hebben beperkt hebben wij spijtig genoeg 

geen plaatsje voor jullie kunnen regelen. Dit wil zeggen dat wij dit jaar niet samen naar J-Cup kunnen 

gaan. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat jullie niet welkom zijn om te komen kijken en te supporteren 

voor de leiding. Hopelijk kunnen we volgend jaar meedoen met een ledenploeg :))  

WAT GAAN WIJ DAN WEL DOEN ?  

Deze vrijdagavond worden jullie verwacht voor een super zot nachtspel. Meer info over de uren krijgen 

jullie nog, be there. 🌚🧟♀️😳   

 

Zondag 22 mei:  

Vandaag spelen we nog eens een klassiek bosspel. Wij zien jullie graag komen van 14-17 uur.      

 

 

Vrijdag  27 mei: 18-23  
Hola chicas y chicos, de activiteit waar wij als leiding al een heel jaar op aan het wachten zijn is eindelijk 

hier. Wij verwachten jullie met een rommelende buik en gemakkelijke schoenen op de scouts. Wat we 

vandaag gaan doen blijft een verrassing, maar hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig om er met ons van 18 - 

+/- 23 uur een leuke avond van te maken.                                                  

 



De examens komen eraan dus de leiding heeft de komende weken wat minder tijd. 

Daarom zullen 3 weken gemeenschappelijke activiteiten zijn. We doen activiteit met 

alle groepen samen en de jins zullen helpen met leiding geven     . 

 

Zondag 5 juni: 10.00 – 12.00 
Neem je favoriete gezelschapspelletje maar boven en neem het mee naar de 

scouts. We spelen deze voormiddag gezellig wat gezelschapspelletjes. 

 

Vrijdag 10 juni: 18.30 – 20.30 
Deze avond houden we een gezellige filmavond.  

 

Vrijdag 17 juni: 18.30 – 20.30  
Vandaag spelen we pleinspelletjes. Allemaal komen dus! 

 

Zaterdag 25 juni: DAGUITSTAP 
Vandaag gaan we met z’n allen op daguitstap om daarna af te sluiten met een gezellige BBQ op de scouts. 

Hou deze dag dus zeker vrij! Meer info volgt later. 

 

01-11  juli:  
HET IS ZOVEERRRRRR, ons kamp. Info over inladen van de container, vertrek etc. krijgen jullie nog. Wij 

hebben er zin in !!!!!  

 

DIKKE KUS VAN DE LEIDING 

RUNE- LUCA- BOB- DRIES- HANNE 
 

  



Jins 
Zondag 1 mei:  
Aangezien wij gisteren het beste feest van het jaar hebben georganiseerd zal het vandaag 

jammer genoeg geen scouts zijn. De leiding is nog druk bezig met op te ruimen en wat bij te 

slapen     . 

 

Weekend van 6/8 mei 
OMG EIN-DE-LIJK!!! Misschien wel de leuskte en grappigste activiteit van het jaar ☺ We gaan 

SPEED DATEN. Voorzie de perfecte match voor jouw getrokken naam en samen beleven we de 

namiddag/avond van ons leven ☺ Meer info over datum en uur komt nog, maar houd zéker vrijdag 

en zondag vrij JOEPIEEE 

 

Zondag 15 mei: 14.00 – 17.00 
Wat beter dan een hapje, drankje en de prachtige natuur? We gaan allemaal samen effe bekomen 

van het leren en de drukte op een gezellige picknick ☺ Eet dus niet te veel deze middag, want wij 

voorzien een hapje en drankje! Goei humeur en sfeer laten we aan jullie over ;)  

 

Zondag 22 mei: 14.00 – 17.00  
Het is weer aan jullie! Haal die leuke activiteit die je hebt gemaakt tijdens leidingsweekend nog 

eens boven want jullie nieuwe leden wachten op een top spel. ☺ Jullie gaan dat knalleeeeeuh 

 

De examens komen eraan dus de leiding heeft de komende weken wat minder tijd. 

Daarom zullen 4 weken gemeenschappelijke activiteiten zijn. We doen activiteit met 

alle groepen samen en de jins zullen helpen met leiding geven     . 

Zondag 29 mei: 10.00 – 12.00 
WE NEED YOU! De eerste gemeenschappelijke activiteit is natuurlijk 

sport en spel! Kom samen met een paar leiding de kindjes entertainen. 

Zeker laten weten als je kan komen, dankuuuuu  

 

Zondag 5 juni: 10.00 – 12.00 
WE NEED YOU 2.0! De kids nemen hun favo gezelschapspel mee, jullie mogen lekker 

meespelen en zien dat niemand valsspeelt ☺ Zeker laten weten als je kan komen, dankuuuuu 

 



Vrijdag 10 juni: 18.30 – 20.30 
WE NEED YOU 3.0! Deze avond houden we een gezellige 

filmavond. Veel hoef je niet te doen dus, enkel zien dat geen 

enkel kind in slaap valt ☺ Zeker laten weten als je kan 

komen, dankuuuuu 

 

Vrijdag 17 juni: 18.30 – 20.30  
WE NEED YOU 4.0! (maar tis de laatste keer, beloofd) Vandaag spelen we pleinspelletjes. Jullie 

zijn voor een laatste keer nodig om de kids te laten zien hoe je juist die spelletjes speelt. Samen 

met de leiding die kan komen, bereiden jullie die samen voor. Zeker laten weten als je kan komen, 

dankuuuuu 

Zaterdag 25 juni: DAGUITSTAP 
Vandaag gaan we met z’n allen op daguitstap om daarna af te sluiten met een gezellige BBQ op 

de scouts. Hou deze dag dus zeker vrij! Meer info volgt later. 

 


